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Inleiding

"Soft law", ook wel "zachte wetgeving" genoemd, bestaat uit "gedragscodes die zijn 
neergelegd in instrumenten waaraan geen juridisch bindende kracht is toegekend maar die 
desondanks een zeker - indirect - rechtsgevolg hebben en die bedoeld zijn om een praktisch 
effect te sorteren1". Soft law wordt van oudsher ingezet als er geen formele wetten kunnen 
worden uitgevaardigd2 en/of als een middel om bepaald gedrag ingang te doen vinden. Als 
zodanig is soft law kenmerkend voor het internationaal publiekrecht.

Op EU-niveau kan soft law vormen aannemen die variëren van Groen- en Witboeken, 
conclusies van de Raad, gemeenschappelijke verklaringen, resoluties van de Raad, 
gedragscodes, richtsnoeren, mededelingen en aanbevelingen tot het fenomeen dat bekend 
staat als "co-regulering". Onder soft law vallen ook procedures als de "open 
coördinatiemethode" of OCM.

Ook de Verdragen voorzien uitdrukkelijk in enkele soft law-instrumenten, zoals 
aanbevelingen en mededelingen. Onderhavig document ziet met name op deze vorm van soft 
law. 

Historische achtergrond

In 2001 verklaart de Commissie in haar mededeling "Fiscaal beleid in de Europese Unie: 
prioriteiten voor de komende jaren", dat "niet-wetgevende aanpak of "zachte wetgeving" een 
aanvullende methode kan zijn om op fiscaal gebied tot vooruitgang te komen"3. Op 16 
december 2003 sloten het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een 
Interinstitutioneel Akkoord inzake beter wetgeven. Dit gebeurde naar aanleiding van het 
Witboek van 2001 over Europese governance4 en het actieplan van 2002 inzake 
"Vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving"5. In dit akkoord werden voor de eerste 
maal een blauwdruk en de voorwaarden gegeven voor het gebruik van alternatieve 
reguleringsmethodes, zoals co-regulering en zelfregulering op het niveau van de EU. 

In het debat rond een betere Europese governance en met name in het Witboek van 2001 en 
het actieplan van 2002 inzake vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving6, wordt soft 
law vaak als een instrument voor governance aangehaald: aanbevelingen, co-regulering, 
vrijwillige sectoriële overeenkomsten, benchmarking, peer pressure, netwerken en de open 
coördinatiemethode. Daarnaast heeft de nadruk die de Commissie nu legt op minder en betere 
wetgeving ertoe geleid dat er thans van een "nieuwe wetgevingscultuur" wordt gesproken7.

  
1 Linda Senden, Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?, EJCL, 
Vol. 9, 1/01/2005.
2 Anne Peters en Isabella Pagotto, Soft Law as a New Mode of Governance: A Legal Perspective, Bazel, 2006.
3 COM(2001) 260 def. blz. 10 en blz. 22-24.
4 "De Unie moet de communautaire methode herzien door meer van de basis uit te gaan en minder van de top, en 
door de bestaande beleidsinstrumenten meer te combineren met niet-wetgevende instrumenten" en "wetgeving 
vormt vaak slechts een onderdeel van een groter geheel waarbij formele regels worden gecombineerd met andere 
niet-bindende instrumenten zoals aanbevelingen, richtsnoeren of zelfs zelfregulering binnen een 
gemeenschappelijk afgebakend kader"", (COM(2001) 428.
5 COM(2002) 278. def.
6 COM(2002) 278. 
7 Zie het verslag over de uitvoering van het werkprogramma van de Commissie in 1996.
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In het licht hiervan is het nuttig kort aandacht te besteden aan twee specifieke vormen van soft 
law, te weten de open coördinatiemethode en co-regulering.

De open coördinatiemethode is een besluitvormingsproces dat niet tot juridisch bindende 
maatregelen leidt en niet van lidstaten eist dat zij hun wetgeving wijzigen. Via de open 
coördinatiemethode wil men voor bepaalde beleidsvormen best practices invoeren en ervoor 
zorgen dat de EU-doelstellingen via een betere convergentie worden verwezenlijkt.

Het is een vrijwillig, intergouvernementeel besluitvormingsmechanisme dat eerder algemene 
richtsnoeren met een open einde dan regels behelst. De OCM voorziet niet in formele sancties 
tegen ongehoorzame lidstaten, en kan niet worden opgelegd. De OCM wordt vooral toegepast 
op gebieden als O&O, sociale bescherming, bedrijfsbeleid en immigratie.

Normaal gesproken verloopt de open coördinatiemethode in stadia. In de eerste plaats moet de 
Raad overeenstemming over de beleidsdoelstellingen bereiken. Daarna vertalen de lidstaten 
de richtsnoeren in nationaal en regionaal beleid. Vervolgens tracht men overeenstemming te 
bereiken over specifieke benchmarks en indicatoren om tot "best practices" te komen. Tot slot 
worden de resultaten gecontroleerd en geëvalueerd. Omdat het hier om een gedecentraliseerde 
aanpak gaat, de lidstaten hiervoor zelf de verantwoordelijkheid dragen en de Raad er toezicht 
op houdt, speelt de Commissie voornamelijk een flankerende rol en is participatie van het 
Parlement en het Hof nauwelijks van betekenis. Deze vorm van soft law kan tot kritiek leiden
omdat het als een stap terug kan worden ervaren, van supranationalisme naar 
intergouvernementalisme1. 

Co-regulering ziet op regulering in samenwerkingsverband die bedoeld is om 
overheidsdoelstellingen te bereiken. De overheid werkt hierbij samen met het middenveld. In 
het co-reguleringssysteem zitten elementen van zelfregulering (en zelfcontrole) en traditionele 
regulering door de overheid om nieuwe op zichzelf staande regelgeving te creëren.

Co-regulering en zelfregulering zijn aan de orde van dag. In het Interinstitutioneel Akkoord 
over betere wetgeving wordt co-regulering gedefinieerd als een "mechanisme waarbij een 
communautair wetsbesluit de verwezenlijking van de door de wetgevingsautoriteit 
omschreven doelstellingen overlaat aan de erkende betrokken partijen op dit gebied", d.w.z. 
economische subjecten, sociale partners, niet-gouvernementele organisaties en verenigingen. 
Op grond van het actieplan van de Commissie worden vrijwillige overeenkomsten die op 
basis van een wetsbesluit zijn gesloten, als een vorm van co-regulering beschouwd. 

Het staat buiten kijf dat co-regulering een nuttig instrument is op gebieden als media, 
financiële diensten, energiemarkt. De overheid kan die namelijk niet zo goed reguleren omdat 
de culturele en juridische tradities van de lidstaten sterk uiteenlopen. Een voordeel is dat de 
Europese wetgever de wettelijke basis vaststelt en bepaalt welke maatregelen door de diverse 
partijen zelf kunnen worden doorgevoerd.

Het nadeel is echter dat de consument bij co-regulering en zelfregulering met lege handen 
staat als er iets mis gaat, zoals in het geval van Equitable Life.

  
1 Zie Peters en Pagotto, noot 2.
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Het legaliteitsbeginsel

In hoeverre voldoet het gebruik van soft law in de Europese Unie aan het legaliteitsbeginsel 
als we bedenken dat het Verdrag zelf in soft law-instrumenten voorziet (aanbevelingen, 
actieprogramma's, overeenkomsten tussen de sociale partners)1?

Hiervoor moeten we in de eerste plaats de aard van het Gemeenschapsrecht onder de loep 
nemen en ons goed voor ogen houden waarin dit verschilt van het internationaal publiekrecht. 
Daarvoor moeten we terug naar een oud arrest, het arrest Van Gend en Loos. Daarin 
overweegt het Hof:

"Het oogmerk van het [...] Verdrag [...] brengt mee dat dit Verdrag meer is dan een 
overeenkomst welke slechts wederzijdse verplichtingen tussen de verdragsluitende 
mogendheden schept. De Europese Economische Gemeenschap vormt in het volkenrecht een 
nieuwe rechtsorde ten bate waarvan de staten, hetzij op beperkt terrein, hun soevereiniteit 
hebben begrensd en waarbinnen niet slechts deze lidstaten, maar ook hun onderdanen 
gerechtigd zijn.

[...] evenzeer als het Gemeenschapsrecht, onafhankelijk van de wetgeving der lidstaten, ten 
laste van particulieren verplichtingen in het leven roept, is het ook vereist rechten te scheppen 
welke zij uit eigen hoofde kunnen geldig maken. Deze rechten ontstaan niet slechts door 
uitdrukkelijk toekenning vanwege het Verdrag, maar evenzeer als weerslag van de duidelijke 
verplichtingen welke het Verdrag zowel van particulieren als aan de lidstaten en de 
gemeenschappelijke instellingen oplegt"2.

Dit betekent dat Gemeenschapsrecht zich onderscheidt van internationaal publiekrecht door 
het feit dat het niet alleen bindend is voor de lidstaten maar ook voor particulieren die er 
rechten aan ontlenen die wettelijk afdwingbaar zijn. Daarnaast omvat dit Gemeenschapsrecht 
een reeks instellingen, met inbegrip van het Europees Parlement, die rechtstreeks door de 
burgers van de Unie worden gekozen. Daar komt nog eens bij dat de rechtsorde van de 
Europese Unie gebaseerd is op democratie en de rechtsstaat, zoals blijkt uit de preambule van 
het EU-Verdrag.

Dit betekent dat de EU-instellingen alleen in overeenstemming met het legaliteitsbeginsel 
mogen handelen, d.w.z. wanneer een wet hun bevoegdheden toekent, en dat zij alleen binnen 
de grenzen van deze bevoegdheden mogen handelen. Het Europees Hof van Justitie ziet erop 
toe dat zij zich hieraan houden.

Voor zover de Gemeenschap wetgevende bevoegdheden heeft, moet wetgeving door de 
democratische instellingen van de Unie, d.w.z. het Parlement en de Raad, worden
goedgekeurd. Alleen als wetgeving via de juiste institutionele procedures wordt goedgekeurd, 
kan de rechtszekerheid en naleving van de fundamentele rechtsbeginselen worden 
gewaarborgd. Dit betekent ook dat het in het Verdrag neergelegde institutionele evenwicht in 
acht moet worden genomen en dat besluitvormingsprocessen transparant moeten zijn.

Dit wil echter niet zeggen dat er geen gebieden zijn waarop bepaalde vormen van soft law niet 

  
1 Zie Senden, noot 1, voor een gedetailleerde en interessante analyse van dit vraagstuk.
2 Van Gend & Loos [1963] Jurispr. 1.
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zouden mogen worden gebruikt om de doelstellingen van de Unie te verwezenlijken1. 

Wettelijke en constitutionele aangelegenheden 

In artikel 211 van het EG-Verdrag wordt het volgende bepaald: "Ten einde de werking en de 
ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt te verzekeren, doet de Commissie 
aanbevelingen [...] over de in dit Verdrag behandelde onderwerpen, indien het Verdrag dit 
uitdrukkelijk voorschrijft of indien zij dit noodzakelijk acht".

Maar ingevolge artikel 249, vijfde alinea, zijn aanbevelingen niet verbindend. Naar het 
oordeel van het Hof van Justitie, zijn aanbevelingen "maatregelen die, zelfs met betrekking tot 
personen tot wie zij zijn gericht, niet bedoeld om bindende rechtsgevolgen tot stand te 
brengen"2. Zij scheppen geen rechten waarop particulieren voor een nationale rechtbank een 
beroep kunnen doen3. 

Daarentegen verbiedt artikel 230 van het EG-Verdrag dat aanbevelingen worden ingetrokken
omdat zij niet bindend zijn.

Maar dit betekent niet dat een aanbeveling helemaal geen rechtsgevolg heeft. Aanbevelingen 
"kunnen [...] niet beschouwd worden als zijnde zonder rechtsgevolg . De nationale 
rechtbanken moeten  met aanbevelingen rekening houden wanneer zij oordelen over de 
geschillen die aan hen zijn voorgelegd, met name wanneer deze aanbevelingen kunnen 
helpen bij de interpretatie van de nationale maatregelen die zijn aangenomen om de 
aanbevelingen uit te voeren of wanneer aanbevelingen bedoeld zijn om bindende 
Gemeenschapsvoorschriften aan te vullen"4.

Voorbeelden

A. In het najaar van 2005 nam de Commissie op grond van artikel 211 EGV een aanbeveling 
aan over het grensoverschrijdende beheer van auteursrechten ten behoeve van rechtmatige 
online-muziekdiensten5.

De heer McCreevy, lid van de Commissie, beschreef dit als een "soft law-instrument [...] dat 
bedoeld was om de markt een kans te geven zich in de juiste richting te ontwikkelen".

Deze aanbeveling lijkt te zijn bedoeld om de bestaande richtlijnen inzake auteursrechten in de 
informatiemaatschappij6, uitleenrechten en bepaalde auteursrechten1 nader uit te werken.

  
1 Bijv. notities en richtsnoeren van de Commissie waarin zij uitlegt hoe zij het mededingings- en 
staatssteunbeleid toepast en in het geval het Verdrag uitdrukkelijk alleen in soft law-instrumenten voorziet, zoals 
actieplannen. 
2 Zaak C-322/88 Grimaldi [1989] Jurispr. 4407, punten 13 en 16.
3 Grimaldi, punt 16.
4 Grimaldi, punt 18. Over de kwestie van de rechtsgevolgen van niet-verbindende handelingen van de 
instellingen, zie Lenaerts, Arts en Maselis, Procedural law of the European Union, 2006, 10-006. Zie ook de 
discussie over de rechtsgevolgen van niet-verbindende handelingen in Lenaerts en Van Nuffel, Constitutioneel 
recht van de Europese Unie, 2006, 17-139 en 17-143. Zo moet een niet-verbindend besluit waaraan een instelling 
zich gebonden beschouwt, gezien worden als een gedragsregel waarvan de instelling alleen mag afwijken als zij 
dit met redenen omkleedt. 
5 Zie het ontwerp initiatiefverslag van mevr. Lévai.
6 PB 2001, L 167, blz. 10.
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Omdat deze aanbeveling vooral tot doel heeft licenties over meerdere landen aan te moedigen 
en een regeling hiervoor aan te dragen, suggereert de Commissie specifieke beleidsopties.

Daarbij moet de Commissie als uitvoerende macht en hoedster van de Verdragen wel beseffen 
dat zij de aanbeveling hiermee meer rechtskracht meegeeft dan een niet-bindend besluit van 
het Gemeenschapsrecht. Dit blijkt wel uit het feit dat de heer McCreevy in het openbaar het 
volgende heeft verklaard: "Als ik niet tevreden ben en vind dat er niet voldoende vooruitgang 
is geboekt, neem ik ingrijpender maatregelen". Dit komt erop neer dat er sancties worden 
getroffen als een niet-verbindend besluit niet wordt nageleefd .

Dit geeft aanleiding tot een constitutioneel dilemma: de democratische instellingen van de EU 
zijn niet formeel geraadpleegd, hoewel in de preambule van de aanbeveling verwezen wordt 
naar een resolutie van het Europees Parlement, en er is geen openbaar democratisch debat 
over de  bewuste aanbeveling gevoerd..

Het Parlement moest op zijn minst worden geraadpleegd over de vraag of het wetgeving al 
dan niet noodzakelijk acht. Raadpleging van de betrokkenen is niet voldoende als het om een 
gebied als dit gaat dat de gehele maatschappij raakt. Betere en minder wetgeving is één ding,
maar wetten via de achterdeur uitvaardigen zonder de vertegenwoordigers van het 
rechtstreeks verkozen Parlement te raadplegen of erbij te betrekken is een andere zaak. Als de 
Commissie het noodzakelijk acht dat op een bepaald gebied maatregelen moeten worden 
getroffen en zij op dat gebied niet bevoegd is zelf normen voor te schrijven, dan moet zij 
wetsvoorstellen indienen. 

B. De Commissie was ook voornemens een aanbeveling over heffingen op het kopiëren voor 
particulier gebruik te doen, maar onder politieke druk heeft zij dit plan ingetrokken.

C. Naar schijnt, zal de Commissie binnenkort een aanbeveling doen over de beperking van de 
aansprakelijkheid van accountants, nadat men er niet in was geslaagd overeenstemming over 
wettelijke voorschriften te bereiken.

Voorlopige conclusies

Als de Gemeenschap over de wettelijke bevoegdheid beschikt om wetgeving uit te vaardigen, 
maar het aan politieke wil ontbreekt, dan kan het gebruik van soft law ertoe leiden dat de 
andere (democratische) instrumenten worden omzeild en de beginselen van democratie en 
legaliteit met voeten worden getreden. Daarnaast zorgt soft law ervoor dat het grote publiek 
de indruk krijgt van een bureaucratie die wel heel ver van zijn bed staat, omdat buiten de
burger om afspraken worden gemaakt waarmee grote belangen zijn gemoeid.

Daarnaast kan soft law legitieme verwachtingen bij derde partijen (zoals consumenten) 
wekken, maar deze hebben geen enkel middel om zich te verdedigen tegen besluiten die voor 
hen negatieve rechtsgevolgen hebben.

Het Parlement moet erop toezien dat het streven naar betere wetgeving niet wordt misbruikt 
om de Commissie, als uitvoerend orgaan, de mogelijkheid te bieden om via soft law-
instrumenten wetgeving te maken. Dit kan de rechtsorde van de Gemeenschap namelijk

    
1 PB 1992, L 146, blz. 61, zoals gewijzigd.
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ondermijnen omdat het democratisch verkozen Parlement buiten spel wordt gezet, het Hof 
van Justitie er geen juridische controle op kan uitoefenen en de burger in dit geval geschillen 
niet aan een rechter kunnen voorleggen.

Het zou misschien nuttig zijn een interinstitutioneel akkoord te sluiten waarin het Parlement 
het recht wordt gegeven om de aanbevelingen van de Commissie aan een onderzoek te 
onderwerpen voordat deze worden goedgekeurd ten einde ervoor te zorgen dat zij niet 
uitmonden in geheime beleids- en wetsvorming ultra vires van de Commissie.

Ten tweede zou voordat om het even welke vorm van co- of zelfregulering wordt 
goedgekeurd, speciale aandacht moeten worden besteed aan de gevolgen die dit voor 
consumenten kan hebben en aan de mogelijkheden die hen ter beschikking staan om hun recht 
te halen.
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